
                                                                                      สรุปงานด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม                                               แบบ สขร . 1

ล าดับ งานที่จดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจดัจา้ง หรือจา้ง คัดเลือก หรือข้อตกลงใน

โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

1 เช่า เคร่ืองถ่ายเอกสาร 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 36,000.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 36,000.00 คุณสมบติัครบ 1/2563          1 ต.ค.62

2 ซ้ือ น้ ามันเดือนตุลาคม (งานบริหารทั่วไป) 8,307.00 8,307.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 8,307.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 8,307.00 และราคาต่ าสุด 2/2563          1 ต.ค.62

3 ซ้ือ น้ ามันเดือนตุลาคม (งานบริหารงานคลัง) 3,270.00 3,270.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 3,270.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 3,270.00 " 3/2563          1 ต.ค.62

4 ซ้ือ น้ ามันเดือนตุลาคม (งานสาธารณสุข) 13,720.00 13,720.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 13,720.00 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั 13,720.00 " 5/2563          1 ต.ค.62

6 ซ้ือ น้ ามันเดือนตุลาคม (งานไฟฟ้าและถนน) ๑,๙๐๐.๐๐ ๑,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๑,๙๐๐.๐๐ สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากดั ๑,๙๐๐.๐๐ " 6/2563          1 ต.ค.62

7 จา้ง ยามเดือนตุลาคม ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายประภัย  เกดิดี ๑๒,๐๐๐.๐๐ นายประภัย  เกดิดี ๑๒,๐๐๐.๐๐ " 7/2563          1 ต.ค.62

8 จา้ง แม่บ้านเดือนตุลาคม ศูนย์ฯห้วยโจด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตน์ ศรีตะวัน 9,000.00 นางรัตน์ ศรีตะวัน 9,000.00 " 8/2563          1 ต.ค.62

9 จา้ง แม่บ้านเดือนตุลาคม ศูนย์ฯคลองยาง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพา  คนหลัก 9,000.00 นางสาวพิมพา  คนหลัก 9,000.00 " 9/2563          1 ต.ค.62

10 จา้ง แม่บ้านเดือนตุลาคม ศูนย์ฯบ้านบ่อฯ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ  ชมดอน 9,000.00 นางสาวดวงใจ  ชมดอน 9,000.00 " 10/2563        1 ต.ค.62

11 จา้ง รถแมคโครเล็ก ซ่อมท่อประปา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง กติติพงษ์พาณิชย์ 4,500.00 กติติพงษ์พาณิชย์ 4,500.00 " 11/2563       16 ต.ค.62

12 จา้ง ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง กข 2495 สระแกว้ (คันน้ าเงิน) 5,879.65 5,879.65 เฉพาะเจาะจง หจก.จนูคาร์แคร์ 5,879.65 หจก.จนูคาร์แคร์ 5,879.65 " 12/2563       16 ต.ค.62

13 จา้ง ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกน้ า (ระบบแอร์) 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง วัฒนาประดับยนต์ 1,650.00 วัฒนาประดับยนต์ 1,650.00 " 13/2563       17 ต.ค.62

14 ซ้ือ แบตเตอร่ีรถบรรทุกน้ า 2 หม้อ 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง วัฒนาประดับยนต์ 6,200.00 วัฒนาประดับยนต์ 6,200.00 " 14/2563       17 ต.ค.62

15 จา้ง ซ่อมคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ฯคลองยาง) 428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอที แอนด์ ซอฟต์เทค 428.00 หจก. ไอที แอนด์ ซอฟต์เทค 428.00 " 15/2563      25 ต.ค. 62

              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)   (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)  (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)
(ลงชื่อ)…………......….........…………………….……….. (ลงชื่อ)………………..…………...................……………. (ลงชื่อ)………..................................………………
              (นายเฉลิมพล  ภัคคะธารา)                 (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)                (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)
                       เจ้าหนา้ที่                     หวัหนา้เจ้าหนา้ที่             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยโจด

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ


